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ngaøy qua ngaøy 

DAY BY DAY



Lịch sử di trú của con người đã có từ rất lâu đời. Nó 
diễn ra trong chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, trong 

những chuyến hành hương, băng qua sa mạc, đại dương, 
và rừng thẳm. Điều gì khiến con người có thể bỏ tất cả lại 
sau lưng để đi tìm một vùng đất mới. Phải chăng là niềm tin 
mãnh liệt vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong thời gian lưu trú 2 tháng tại chương trình “Pisaot” 
của Sa Sa Art Projects (một không gian thử nghiệm 

do nghệ sỹ sáng lập tại Phnom Penh, Campuchia) đầu năm 
2014, tôi đã có những nghiên cứu bao quát ở một làng 
chài người Việt Nam ở hồ Tonle Sap, Siem Reap. Thất học, 
nghèo đói, trì trệ, tham nhũng là những vấn đề đang tồn tại 
trong 1 ngôi làng với khoảng 400 hộ gia đình. Một số gia 
đình di cư đến đây trong vòng vài năm lại đây. Một số khác 
đã sống ở đây từ 2 đến 3 thế hệ. Họ không được cấp thẻ 
CMND như những công dân chính thức của Campuchia. 
Với nhiều trường hợp, giấy tờ duy nhất mà họ có là “Thẻ hội 
viên” do Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam cấp. Có 
nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này dưới các quan điểm 
chính trị, kinh tế và xã hội. Nhưng những ngày sống ở ngôi 
làng ấy, tôi chỉ nhìn thấy những đứa trẻ không có tương lai, 
chỉ nghe thấy những câu chuyện về sức mạnh của những kẻ 
nắm giữ đồng tiền và quyền lực. “Ngày qua ngày…”, đó là từ 
tôi được nghe nhiều nhất ở đó, nó vẽ nên tương lai của 

chính họ. Những cư dân này, họ không thuộc về quốc gia 
nào, về vùng đất nào. Chỉ là những người mắc kẹt trong sự 
lựa chọn của chính mình hoặc của những người đi trước.

Trong quá trình nghiên cứu này, tôi đã rất phân vân về sự 
cần thiết và tầm quan trọng của tấm thẻ căn cước (ID). 

Về tác động của nó đến nhận thức và cuộc sống của con 
người. Văn minh của loài người đã tạo ra rất nhiều thứ, trong 
đó có thẻ ID. Nhưng với một bộ phận người nào đó, thẻ ID 
lại trở thành một vấn đề, lại là thứ chìa khóa xoay chuyển 
cuộc sống của họ. Nó có thể là danh tính, là quyền lực, là sự 
phân cấp, là giấc mơ. Bằng những cách khác nhau bao gồm 
thu chép tài liệu, xây dựng quan hệ, và phương thức can 
thiệp, NGÀY QUA NGÀY đi vào tìm hiểu những trải nghiệm 
thường bị bỏ qua của nhóm người Việt (hiện tại hoặc trong 
quá khứ đã từng sống tại Campuchia) này. Dự án nêu lên 
khả năng những trải nghiệm của cộng đồng này có thể vừa 
độc nhất, vừa tượng trưng cho những vấn đề lớn hơn.  

ARTIST’S STATemenT

— Nguyễn Thị Thanh Mai



The history of human immigration began a very long time 
ago. Immigration has occurred during wars, natural 

disasters and diseases; people have passed through deserts, 
oceans and forests. What makes people leave everything behind 
to look for a new land? Is it the perpetual hope for a better life?

During my two-month “Pisaot” residency with Sa Sa 
Art Projects (an experimental artist-run space in 

Phnom Penh, Cambodia) in early 2014, I undertook extensive 
research in a Vietnamese fishing village near the Tonle Sap 
lake, in Siem Reap province. Illiteracy, poverty, corruption 
and bribery are the current problems in this 400-household 
village. Some families only came here a few years ago; some 
have been living here for the last two or three generations. 
These people are not provided with identity cards like official 
Cambodian citizens. In many cases, the only official docu-
ment that they are given is the “Membership Card” provided 
by the Vietnamese Cambodian organization. There have been 
arguments about this from political, economic and social per-
spectives. During the time I spent there, I only saw children 
trying to live without any idea about the future, seemingly with 
no future. I only heard stories about the power of the rich. 
“Day by day…” was a phrase that I heard every day, it drew 
the picture of their future. These people, they don’t belong 
to any nation. They’re trapped by their own decisions or the 
decisions of the people before them.

During my research, I investigated and contemplated 
deeply about the necessity and importance of an ID 

card, its impact on people’s knowledge and people’s lives. 
Civilization created many things, including ID cards. However, 
for some people, ID cards have become a problem. An ID is 
like the key for change in the life of some people: it could be 
identity, it could be power, it might be a matter of classifica-
tion, it could be their dream. Through a variety of approaches 
including the documentary, the relational and the interven-
tionist, Day by Day examines the experiences of this often 
overlooked group of Vietnamese living (either presently or in 
the recent past) in Cambodia. The project raises the possi-
bility that this community’s experiences are both unique and 
emblematic of larger issues. 

ARTIST’S STATemenT

— Nguyen Thi Thanh Mai
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NGÀY QUA NGÀY, là tựa đề Nguyễn Thị Thanh Mai chọn cho 
triển lãm cá nhân của mình đợt này. Chị mượn cách diễn đạt 

này từ người dân trong một cộng đồng làng chài ở Siêm Riệp, phía bắc 
Campuchia. Chị lại bắt gặp câu nói này ở một làng chài khác, ở Pursat, 
và một làng giáp biên giới ở tỉnh Long An, Việt Nam. Trong phần trình 
bày của nghệ sỹ, Mai ám chỉ việc người dân thường xuyên sử dụng câu 
nói này phải chăng đã “vẽ nên viễn cảnh tương lai của họ.” Chị miêu tả 
một số những thách thức cộng đồng này phải gánh chịu—”thất học, 
nghèo đói, tham nhũng và hối lộ”—và than rằng “ tôi chỉ nhìn thấy những 
đứa trẻ không có tương lai”. Thực trạng đáng lo này được gợi đến 
trong triển lãm của Mai. Mặc dù triển lãm mang nặng cảm giác bị treo lơ 
lửng giữa một hiện tại bấp bênh, quá khứ và tương lai liên tục đan xen 
giống như không kiềm chế được. NGÀY QUA NGÀY diễn tả một loạt 
những tình huống rất cụ thể đối với cộng đồng người Việt ở Campuchia, 
đồng thời cũng phù hợp với tình huống rộng hơn, với những câu hỏi 
mang tính toàn cầu về khái niệm quốc tịch và di trú.  

Triển lãm NGÀY QUA NGÀY bao gồm bốn loạt tác phẩm liên kết 
chặt chẽ. Thẻ ID (2014) là một tác phẩm sắp đặt bao gồm 300 bản giấy 
tờ tùy thân “không chính thức” mà người xem có thể tương tác, sắp 
xếp theo vô vàn thứ tự khác nhau. Bóng đen (2014) là một loạt những 
bức ảnh số được tô màu bằng tay. Những nhân vật trong hình bị tô đen, 
một phần tựa như bảo vệ danh tánh từng cá nhân, đồng thời gợi đến 
tương lai mơ hồ của cả cộng đồng. Tác phẩm này tựa như phần dạo 
đầu mở màn cho phong cảnh tự nhiên và nhân tạo đầy ấn tượng của 
những ‘ngôi làng nổi’ trên hồ Tonle Sap. Tác phẩm Những chuyến đi 
(2014-15) bao gồm một loạt những bức ảnh khác do Mai đặt một người 
chụp ảnh dạo rất phổ biến trong khu vực Long An làm. Những bức ảnh 

này là một loạt những ảnh ghép rẻ tiền: chân dung người trong làng 
được ghép vào thân của một người vô danh đang ngồi trong studio ảnh 
được dàn dựng giống như ở một xứ sở xa xôi nào đó. Những tác phẩm 
này được trưng bày trong một ngôi nhà đơn sơ do một công nhân xây 
dựng người Việt dựng nên trong không gian gallery. Nhà lợp lá giống 
như những ngôi nhà thường thấy trong những ngôi làng Mai đến thăm. 
Cuối cùng, Ngày qua ngày (2014-15) cũng là tựa của tác phẩm video 2 
phần. Ngày qua ngày: ở Campuchia được quay tại hai ngôi làng trên hồ 
Tonle Sap; Ngày qua ngày: ở Việt Nam được quay tại tỉnh Long An, ở 
Việt Nam gần với biên giới Campuchia. Cả hai bộ phim bao gồm những 
cuộc phỏng vấn dài từ người dân, ghi lại những chia sẻ về ký ức và 
cuộc sống của mỗi người. 

Đối với Mai, cách người dân ở đây sống cho qua ngày ám chỉ một 
tương lai rất đáng lo ngại. Như bao nhiêu những người khác, những 
người dân chài này không có khả năng kinh tế để bàn tính cho tương 
lai. Những người gốc Việt hiện đang sống hoặc đã từng sống trên 
lãnh thổ Campuchia—những người dân làng này đều thiếu giấy tờ 
chứng minh nhân dân. Chính vì vậy, về căn bản họ đã thiếu mọi đảm 
bảo về mặt xã hội và chính trị để có thể lên kế hoạch có ý nghĩa cho 
tương lai của mình. 

“Ngày qua ngày” là cách người dân ở đây sống, nhiều người trong 
số họ sống và làm việc trên những chiếc thuyền. Nhiều người cho rằng 
cá từ hồ Tonle Sap nuôi dưỡng đất nước Campuchia; và một lượng 
lớn cá được đánh bắt bởi những người gốc Việt. Mối quan hệ giữa hai 
nước láng giềng Campuchia và Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại đầy 
rẫy những vấn đề phức tạp.  Việc Campuchia được quân đội Việt Nam 
“giải thoát” khỏi chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot vào năm 1979 đã gây 

Những quá khứ và tương lai trong triển lãm NGÀY QUA NGÀY
của Nguyễn Thị Thanh Mai 

— Roger Nelson

nhiều tranh cãi khi họ tiếp tục hiện diện trên đất Campuchia suốt thập kỷ 
tiếp theo. Vào năm 2014, khi Mai đang làm việc với dự án này, có những 
cuộc tấn công bắt nguồn từ phân biệt chủng tộc nhắm vào người Việt ở 
Campuchia được thuật lại, trong số đó có những vụ giết người. Những 
cuộc biểu tình trên đường chống đối cộng đồng người Việt và chính phủ 
Việt Nam cũng thường xuyên xảy ra suốt vài tháng trời. 

Trong số những biến thể trong công việc hàng ngày của cộng đồng 
dân chài gốc Việt ở Campuchia là khi nhiều cơ quan khác nhau đòi họ 
phải trả những khoản phí không chính thức do không có giấy tờ tùy 
thân. Theo nhiều người dân, được ghi lại trong tác phẩm Ngày qua 
ngày: ở Campuchia, những cuộc hạch hỏi đòi hối lộ này diễn ra thường 
xuyên đến mức dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Bằng 
giọng kể chán nản, họ thuật lại câu chuyện của mình lần đầu tiên trên 
màn hình. Họ diễn tả cuộc sống ở một nơi mà họ cảm thấy luôn bị 
người khác đuổi “đi đi.”

Lý do người dân làng thiếu giấy tờ tùy thân tùy thuộc vào từng gia 
đình. Bản chất câu chuyện và hoàn cảnh của từng người được nói 
đến trong tác phẩm Thẻ ID, một tác phẩm người xem có thể tương 
tác được, bao gồm hơn 300 giấy tờ “không chính thống” được in lên 
trên những mảnh vải hoa khác nhau. Những miếng vải này do dân làng 
tặng cho nghệ sỹ để làm công việc này. Từng khuôn mặt, từng miếng 
vải, từng câu chuyện và từng thẻ ID đều khác nhau và riêng biệt. Nhìn 
khái quát tất cả những mảnh ID này trong tác phẩm sắp đặt—một tổng 
thể có thể lặp đi lặp lại—chúng ta cũng bắt đầu thấy ngoài riêng lẻ câu 
chuyện của từng khuôn mặt, từng hoàn cảnh, là cả một tình huống 
chung và bao quát hơn. Vì dù gì, không phải chỉ cuộc sống của cộng 
đồng gốc Việt thu nhập thấp ở Campuchia bị ám ảnh bởi những khó 
khăn về mặt pháp lý và chính trị khi thiếu giấy tờ chứng minh nhân dân. 

Mai thể hiện lo lắng của mình cho tương lai của những người dân 
làng trong tác phẩm của mình qua việc liên tục đặt tâm điểm vào những 
hiện trạng hàng ngày mà người dân phải đối phó trong hiện tại. Những 
cảnh quay trong Ngày qua ngày: ở Campuchia và Ngày qua ngày: ở Việt 
Nam, cộng với những bức ảnh bị thay đổi trong Bóng đen và Những 

chuyến đi, và ngay cả những chân dung trong Thẻ ID: tất cả đều là 
những tư liệu mới được Mai thu nhặt trong suốt thời gian gần 12 tháng 
nghiên cứu để dựng nên triển lãm này. Những người dân này không có 
ảnh cũ, video cũ, chân dung cũ, hoặc bất cứ thứ gì cũ lắm. Ngay cả 
những ngôi nhà của họ, làm từ chất liệu tự nhiên như lá, như căn nhà 
được Mai dựng trong gallery cho triển lãm, mang tính tạm bợ, làm để 
rồi phải làm lại. 

Dự án của Mai sẽ không thể thực hiện được nếu không có quá trình 
nghiên cứu kéo dài. Trong những cuộc thăm viếng đi đi lại lại, nghệ sỹ 
đã dành thời gian với dân chài ở Siêm Riệp và Pursat ở Campuchia, và 
cả cộng đồng ở tỉnh Long An, Việt Nam, gần với biên giới, nơi có nhiều 
người dân đã từng sống trên lãnh thổ Campuchia. Việc người nghệ sỹ 
dành thời gian với những cộng đồng hẻo lánh là một cách thực hành 
nghệ thuật phổ biến hay được nghệ sỹ trong vùng và quốc tế đem ra 
bàn luận xung quanh đề tài nghệ thuật đương đại. Nhà nghiên cứu lịch 
sử nghệ thuật Hal Foster đã nổi tiếng với cách diễn đạt “nghệ sỹ trong 
vai trò nhà nhân chủng học.”  Một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật 
khác, Nora A. Taylor, gần đây nêu lên câu hỏi liệu chúng ta có thể coi 
“những nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ở Đông Nam Á như những 
nhà nhân chủng học.”   Curator và nhà nghiên cứu lịch sử Patrick D. 
Flores nhận xét rằng cách thực hành mang tính “quan hệ,” và những dự 
án dựa vào “quan hệ qua lại,” có ý nghĩa đặc biệt ở khu vực Đông Nam 
Á. Lý do bao gồm việc cái nhìn từ bên ngoài khu vực thường mang tính 
“tò mò gần như kỳ lạ hóa,” ngoài ra “mạng lưới ở Đông Nam Á sôi động 
do một lịch sử đầy hội tụ và sự hào phóng” 

Ngay cả những người lính Việt Nam cũng thể hiện nhận thức về 
giá trị giáo dục trong việc quan sát những hiện tượng thường ngày. Có 
lẽ trong cuốn hồi ký kể về trải nghiệm của quân đội Việt Nam trên đất 
Campuchia vào những năm 1980 duy nhất được dịch và xuất bản bằng 
tiếng Anh là của cựu binh Nguyễn Thành Nhân. Ông giải thích rằng ông 
đã “học được bao nhiêu thứ chưa bao giờ được viết trong những bài 
giảng quân sự...những bài học tìm thấy trong cuộc sống thường ngày 
(ở Campuchia).” Ông ngẫm nghĩ về bài học “điều quan trọng nhất mang 



tính nhân văn: nhận biết được sự bất mãn và lòng kiên quyết chiến đấu, 
nhưng đồng thời giữ được sự độ lượng và nhân từ.” Lòng nhân từ, như 
chúng ta biết, đôi khi là phẩm chất hiếm có. 

Cộng đồng dân chài người Việt hiện đang sống hoặc đã từng sống 
ở Campuchia hiếm khi là đề tài được quan tâm trong lĩnh vực nghệ 
thuật hoặc nghiên cứu. Không những thế, việc bàn luận hoàn cảnh của 
họ và lịch sử phức tạp và bi kịch dẫn đến tình trạng hiện tại dường như 
là một đề tài cấm, và có thể nguy hiểm—trong cả bối cảnh Campuchia 
lẫn Việt Nam. Mai đã gặp phải nhiều cấp độ bị theo dõi và đe dọa từ 
phía cầm quyền trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Phản ứng từ cả 
chính quyền lẫn người xem, với tình hình hiện tại, khó đoán và có phần 
đáng lo. Mai không có ý khiêu khích khi dựng nên triển lãm NGÀY QUA 
NGÀY, nhưng có thể một số người xem sẽ nghĩ khác. 

Những thế lực lịch sử, với mọi sự phức tạp và bi kịch, vẫn còn ám 
ảnh tất cả những người dân mà Mai làm việc cùng trong dự án này. 
Trong hai bộ phim được triển lãm, những người đàn ông và đàn bà 
thường kể về ký ức về quá khứ, trong đó có thời chiến. Những câu 
chuyện từ nhiều thế kỷ trước đan xen cùng những lời kể về thực trạng 
trong hiện tại và những lo âu về tương lai. 

Ngày qua ngày, những người này nghĩ và nói về quá khứ đã tạo nên 
hiện tại của họ. Và họ cũng tường tượng về một tương lai—hoặc có thể 
là một hiện tại khác—trong đó họ, những người dân chài này, đi du lịch 
đến những nơi xa xôi, thăm những khung cảnh hùng vĩ và mặc quần 
áo đẹp, đi những chiếc xe cao tốc. Chúng ta thấy những hiện tại tưởng 
tượng này ở loạt ảnh ghép trong tác phẩm Những chuyến đi.  Tác phẩm 
này được lấy cảm hứng từ những ảnh ghép tương tự mà Mai thấy 
được nhiều gia đình mà chị đến thăm trưng bày một cách hãnh diện. 
Chân dung những người dân làng được ghép đè lên thân một người lạ: 
nhân vật tổng hợp đôi khi kỳ quái này không phải sống ngày qua ngày. 
Được lưu lại trên giấy ảnh bóng, họ sống mãi ở hiện tại trong ảnh—ít 
nhất là cho đến khi tấm ảnh mục đi do khí hậu ẩm thấp của vùng sông 
nước, nơi những người này sống. Những nhân vật tổng hợp trong tác 
phẩm Những chuyến đi không có quá khứ hoặc tương lai; họ không 

thực. Nhưng những nhân vật Mai tiếp cận trong Ngày qua ngày thì rất 
thực. Và nhờ công sức, lòng kiên nhẫn của chị, quá khứ và tương lai 
của họ đã trở thành mối quan tâm của chúng ta. 

Tác giả muốn cảm ơn Sa Sa Art Projects đã hỗ trợ Nguyễn Thị Thanh Mai trong 
chương trình lưu trú thử nghiệm vào tháng 1, 2014, và đã bắt đầu quá trình nghiên cứu 
hình thành nên triển lãm NGÀY QUA NGÀY.
Ngoài ra Tác giả cũng muốn cảm ơn Vuth Lyno, Khvay Samnang và Erin Gleeson đã 
có những trao đổi góp phần hình thành bài viết này. 
1 Cả Campuchia ngày nay và Việt Nam—trước kia được gọi là Indochina—chịu một 
thế kỷ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Những mâu thuẫn và phức tạp trong mối 
quan hệ giữa hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam ngoài ra còn bắt nguồn từ 
nhiều thế kỷ trước đó. Biên giới ở nhiều nơi trên lãnh thổ hiện tại của hai nước có nhiều 
thay đổi trong lịch sử cận đại, và có mặt một lượng lớn dân số cả người Việt lẫn người 
Campuchia sống ở cả hai nước, và thật ra là khắp cả khu vực. 
2 Hal Foster, “nghệ sỹ trong vai trò nhà nhân chủng học?” trong ấn phẩm Sự trở lại của 
cái thực: nghệ thuật tiền phong ở cuối thế kỷ (The Return of the Real: The Avant-Garde 
at the End of the Century, tại Cambridge, Massachusetts, do NXB MIT, 1996), 171-
204. Foster giải thích rằng tựa sách mang ý nghĩa “ hàm chỉ ‘người nghệ sỹ là nhà sản 
xuất,’” trong bài viết 1934 của nhà lý luận văn hóa Walter Benjamin. 
3 Nora A. Taylor, “Nhà nghiên cứu nghệ thuật ở Đông Nam Á trong vai trò Nhà nhân 
chủng học?”, Bài viết thứ ba 25 (Third Text 25), số 4 (2011): 475-488.  
4 Patrick D. Flores, “Thật sự tồn tại: những hiệu ứng mỹ cảm và Quan hệ có hiệu 
quả ở Đông Nam Á,” trong Toàn cầu Đương đại và Sự lên ngôi của Những Thế giới 
Nghệ thuật Mới (The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds),  biên 
tập bởi Hans Belting, Andrea Buddensieg, và Peter Weibel, trong catalog triển lãm. 
(Karlsruhe: ZKM Center for Art and Media và Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 
2013), 272-276.
5 Nguyễn Thành Nhân, Mùa xa nhà (Lulu: 2010), 113. Tác giả không có họ hàng với 
nghệ sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai. 
6 Khi họ nói về chiến tranh, người dân thường nói về chế độ Khmer Đỏ 1975-79 theo 
cách gọi “thời kỳ Pol Pot,” sau tên lãnh đạo khét tiếng. Như đã đề cập, tiếp nối chế độ 
này suốt một thập kỷ là hiện diện của quân sự Việt Nam trên đất Campuchia. Chế độ 
này nắm quyền sau cuộc đảo chính được Mỹ ứng phó năm 1970 dẫn đến nội chiến ở 
Campuchia, và chiến tranh với Mỹ ở Việt Nam. 





Day by Day, the title Nguyen Thi Thanh Mai has chosen for this 
travelling solo exhibition, is a phrase the artist borrowed from 

villagers living in a small fishing community in Siem Reap province, 
in northern Cambodia. She heard it also in another fishing village, 
in Pursat, and in a village across the border in Long An, Vietnam. In 
her artist’s statement, Nguyen suggests that the villagers’ frequent 
use of this phrase “drew the picture of their future.” She describes 
some challenges faced by this community—“illiteracy, poverty, 
corruption and bribery”—and laments that “I only saw children trying 
to live without any idea about the future, seemingly with no future.” 
This troubling reality is evoked in Nguyen’s exhibition. Yet despite 
having a sense of being suspended in an uncertain present, here 
pasts and futures repeatedly emerge, as if irrepressible. Day by 
Day presents a set of circumstances that are highly specific to the 
case of Vietnamese in Cambodia, yet also of broader relevance, 
intersecting with universal questions of citizenship and migration. 

Day by Day, the exhibition, consists of four interrelated serial 
works. ID Card (2014) is a participatory installation consisting 
of over 300 “unofficial” identity documents that can be endlessly 
rearranged. Shadow (2014) is a series of hand-colored digital 
photographs in which the human figures have been blacked out, 
at once protectively obscuring individuals’ identities and hinting 
at the community’s shared uncertainty. This also foregrounds 
the striking natural and built environment of “floating villages” on 
Cambodia’s Tonle Sap lake. Another series of photographic prints, 
Travels (2014-15), was commissioned by Nguyen and produced by 
a traveling salesperson whose creations are especially popular in 
Long An. The images are inexpensively produced digital collages: 
a portrait of the head of various villagers is inserted onto the body 

of an unknown stranger, who is pictured posing in a photo studio 
decorated to appear like a faraway land. These works are displayed 
inside a humble house, built by a Vietnamese construction worker 
inside the gallery space, using leaves as in the dwellings found in 
the villages that Nguyen visited. Finally, Day by Day (2014-15) is also 
the title of a video, in two parts. Day by Day: In Cambodia is filmed 
in two villages on the Tonle Sap lake; Day by Day: In Vietnam is 
filmed in Long An province, in Vietnam near the Cambodian border. 
Both films are based in extended interviews with the villagers, in 
which they share intimate memories, and speak of their lives. 

For Nguyen, that these villagers live as if from one day to the 
next portends a deeply worrying future. Like countless others, these 
fishing men and women lack the financial means to plan for their 
future. Vietnamese people by birth or by ancestry, presently or 
formerly living in Cambodian territory, these villagers also lack a 
national identity certification. And so, they also in effect lack the 
social and political security to meaningfully make arrangements for 
their future. 

“Day by day” these villagers live their lives, many of them living 
and working on boats. Fish from the Tonle Sap lake are often said 
to feed the Cambodian nation; many of these fish are caught by 
people who are Vietnamese by birth or ancestry. The relationship 
between neighboring Cambodia and Vietnam is presently fraught 
and historically complex.1 Cambodia was contentiously “liberated” 
from Pol Pot’s Khmer Rouge regime in 1979 by Vietnamese armed 
forces, whose military presence continued for a decade. In 2014, 
while Nguyen was working on this project, several racially motivated 
attacks on Vietnamese in Cambodia were reported, including 
murders. Street demonstrations against the Vietnamese population 
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and government were also a regular occurrence for several months.
Among the few variations to the daily routines of the Vietnamese 

fishing communities in Cambodia is the demand from various 
authorities for unofficial payments in lieu of official documentation. 
According to some villagers, speaking in Nguyen’s film Day by Day: 
In Cambodia, this demand for bribes is so frequent as to perhaps 
gave become just another part of a daily routine. Speaking mostly 
with an air of despondency, most of them telling their story on 
camera for the first time, the villagers describe life in a place where 
they feel they are often told to “go away.” 

The reasons behind these villagers’ lack of official ID cards 
vary from family to family. The singular nature of every person’s 
story and circumstance is suggested in ID Card, a participatory 
arrangement of over 300 “unofficial” identity documents hand-
printed onto variously patterned scraps of cloth. The fabric comes 
from clothes that villagers donated to the artist for this purpose. 
Every face, every fabric, every story and every ID card is different 
and distinct. But seen together as one installation—which viewers 
are invited to rearrange however they wish—we also begin to see 
that just as telling as every specific face and circumstance is a 
larger and more general situation. After all, it is not only low-income 
Vietnamese in Cambodia whose lives are plagued by the legal and 
political challenges and technicalities of national identification. 

While Nguyen expresses her concern for the future of the 
villagers that her work engages, this concern is articulated 
through a consistent focus on the present-day realities that their 
communities face. Video footage in Day by Day: In Cambodia and 
Day by Day: In Vietnam, as well as altered photographs in Shadow 
and Travels, and even the portraits in ID Card: these are all new 
materials, gathered by Nguyen during the nearly twelve months 
of research that informed this exhibition. These villagers generally 
do not have old photographs, old video footage, old portraits, or 
indeed anything much that’s very old at all. Even their homes, 

made from natural materials like the leaf house that Nguyen has 
had reconstructed in the gallery for this exhibition, are impermanent, 
made to be remade. 

Nguyen’s project would be impossible without intensive 
research she conducted over a prolonged period. In several repeat 
visits, the artist spent time with fishing villagers in Siem Reap 
and Pursat in Cambodia, and also with a community in Long An 
in Vietnam, near to the border, populated by villagers who had 
recently lived also in Cambodian territory. For an artist to spend 
time in remote communities is a mode of practice that is prominent 
in both regional and international discourses around contemporary 
art. Art historian Hal Foster famously coined the term “artist as 
ethnographer;”2 another art historian, Nora A. Taylor, more recently 
asked whether we might consider “the Southeast Asian art historian 
as ethnographer.”3 Curator and historian Patrick D. Flores notes 
that “relational” practices, and projects based in “reciprocity,” have 
special resonances in Southeast Asia, due to factors including that 
views from outside the region often tend toward “wonder verging 
on the exotic,” and also that the “network in Southeast Asia is 
enlivened by [a] history of convergence and generosity.”4 

Even Vietnamese soldiers have demonstrated an awareness 
of the unique educational value of observing daily life. In perhaps 
the only English-language memoir to have been published that 
describes the Vietnamese military experience in Cambodia during 
the 1980s, former soldier Nguyen Thanh Nhan explains that he 
“learnt so many things which have never been written in any military 
teaching canon…lessons in the everyday life [in Cambodia].” He 
muses that the lesson that is “most important [is] about humanity: to 
know of resentment and to be determined to fight, yet to be so tolerant 
and clement as well.”5 Clemency, we know, is sometimes a rare quality. 

Not only have the fishing communities of low-income Vietnamese 
presently and formerly living in Cambodia rarely if ever been the 
subject of an intensive artistic or scholarly study,6 but indeed to 
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discuss their circumstances and the complex and tragic historical 
forces that contributed to them is taboo—and perhaps even risky—
in both the Cambodian and the Vietnamese context. Nguyen 
experienced varying degrees of surveillance and intimidation from 
authorities while conducting her research. Responses not only of 
officials but also of audiences is, in these contexts at this moment, 
unpredictable and somewhat worrisome. Nguyen does not intend 
Day by Day to be a provocation, but it is possible it may be taken in 
this way by some viewers. 

Historical forces, in all their complexity and tragedy, remain 
keenly felt by the villagers with whom Nguyen has been working for 
this project. In the two-part film titled Day by Day, men and women 
speak often of their memories of the past, including of times of 
war.7 Stories from decades ago are interweaved with accounts of 
current conditions and worries for what might come next. 

Day by day, these people think and speak of the pasts that have 
shaped their present. And they imagine a future, too—or perhaps 
its another kind of present—one in which these fishing men and 
women travel to faraway places, visiting fantastic landscapes 
while wearing fine clothes and riding fast vehicles. We see these 
imaginings in the digital photographic collage series, titled Travels. 
These works were inspired by similar images that Nguyen saw 
proudly displayed in many homes she visited in these communities. 
Portraits of the villagers’ heads are superimposed onto the bodies 
of strangers: the hybrid and at times bizarre-looking beings that 
result do not live day by day. Frozen onto a glossy digital print, they 
live in a perpetual present—at least, until the prints disintegrate 
in the damp environment of the rivers and lakes where these 
communities are based. The hybrid figures in the Travels series 
have no past, and they have no future: they are unreal. But the 
people Nguyen engages in Day by Day are very real indeed. And 
thanks to the artist’s patient efforts, their pasts and their futures 
have become our concern. 

The author thanks Sa Sa Art Projects for hosting Nguyen Thi Thanh Mai for an 
experimental residency in January 2014, which began the research that would 
become Day by Day. Thanks also to Vuth Lyno, Khvay Samnang and Erin Gleeson 
for conversations that have assisted in the development of this essay. 
1 Both present-day Cambodia and Vietnam—formerly known as Indochina—
endured a century of French colonial rule. Tensions and complexities in the 
relationship between neighboring Cambodia and Vietnam precede this, too, dating 
back centuries. The borders of significant parts of the present-day territories of both 
nations have shifted in recent history, and there are considerable populations of both 
Vietnamese and Cambodians in both nations, and indeed throughout the region. 
2 Hal Foster, “The Artist as Ethnographer?” in The Return of the Real: The Avant-
Garde at the End of the Century (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1996), 
171-204. Foster explained that his title was in turn “meant to evoke ‘The Author as 
Producer,’” a 1934 essay by cultural theorist Walter Benjamin.
3 Nora A. Taylor, “The Southeast Asian Art Historian as Ethnographer?”, Third 
Text 25, no. 4 (2011): 475-488.
4 Patrick D. Flores, “Actually Existing: Aesthetic Effect and Effective Relations 
in Southeast Asia,” in The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, 
ed. Hans Belting, Andrea Buddensieg, and Peter Weibel, exh. cat. (Karlsruhe: ZKM 
Center for Art and Media and Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013), 272-276.
5 Nguyen Thanh Nhan, Away From Home Season (Lulu: 2010), 113. The writer 
is not related to the artist Nguyen Thi Thanh Mai. He was a soldier in Cambodia 
from 1984 to 1987.
6 For a detailed study of the legal status of Vietnamese living in Cambodia. See 
Lyma Nguyen and Christoph Sperfeldt, A Boat Without Anchors (Cambodia: Jesuit 
Refugee Services, 2013). 
<http://jrscambodia.org/publication/boat_without_anchors_jrs.pdf> 
For a detailed study of the culture and daily life of Khmer living in Vietnam. 
See Philip Taylor, The Khmer Lands of Vietnam: Environment, Cosmology and 
Sovereignty (Singapore: NUS Press, 2014). Taylor argues that Khmer in southern 
Vietnam believe that “they come from here and from nowhere else,” a sharp 
contrast to the migratory near-nomadism of the communities Nguyen engages in 
Day by Day. 
7 When speaking of war, the villagers speak mostly of the 1975-79 Khmer Rouge 
regime, which they refer to as “the Pol Pot,” after its notorious leader. As already 
mentioned, this regime was followed by a decade of Vietnamese military presence 
in Cambodia. It was preceded in Cambodia by a US-backed coup in 1970 and 
subsequent civil war, and in Vietnam by the American War. 
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